
Leonard Popiela 

Strona 1 z 5 

 

 

Cybermiecz króla Arcyprocesora 
 

 

W królestwie Cybergorii, rządził król Arcyprocesor, 

mieszkał w pięknym pałacu, którego lud nazywał 

„Monokryształem Krzemu1”. Władca był szanowany przez 

wszystkich poddanych, oprócz maga Black Hata2. 

Ten chciał zasiąść na tronie i podporządkować sobie 

państwo. Nikt nie wiedział skąd się wziął, lecz niemal każdy 

go unikał, ze względu na jego żądze władzy. Black Hat 

bezustannie spiskował przeciw Arcyprocesorowi, 

aż w końcu wpadł na sprytny pomysł. Wymyślił, jak 

wywołać bunt przeciw obecnemu władcy. Potrzebował syna, silniejszego niż on, 

wiernego, umiejącego się mnożyć i namawiać poddanych do przeciwstawienia 

się Arcyprocesorowi. Gdy go stworzył i nazwał Malware, wpoił mu swoje 

mroczne idee. Potem wysłał, aby wywołał bunt. Kilka dni po tych zdarzeniach 

dobiegły króla pogłoski o tym, że wkrótce ma dojść do buntu. 

Króla to zaniepokoiło, więc zwołał naradę i ogłosił:  

-Doradcy! Jestem zdruzgotany, czy nie pracowałem dla Waszego dobra? Przecież 

nie robię niczego złego! Jaki jest powód tych spisków? - Na co oni odpowiedzieli: 

-Przypuszczamy, że rewoltę wywołuje syn Black Hata, Malware3, 

jest potężniejszy nawet od swego ojca, wprowadził pana poddanych w trans, 

który miesza im w głowach i pozwala na ich kontrolowanie. 

  

 
1 Materiał z którego, ze względu na właściwości elektryczne wytwarzane są podzespoły elektroniczne, np. do komputerów lub innej elektroniki 
użytkowej. 
2 Hacker lub złośliwa metoda manipulowania treściami internetowymi. 
3 Złośliwe oprogramowanie komputerowe, mogące przejąć kontrolę nad komputerem lub/oraz zniszczyć jego dane. 
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-Na wszystkie oprogramowania świata! Cóż ja mam począć?  

-Wydaje nam się, że jedynym wyjściem, 

jest stworzenie Cybermiecza z tylu zer i jedynek4, 

ile mamy w skarbcu. 

-Ale ten majątek był zbierany na czarną godzinę! 

-Ona właśnie nadeszła – odparł stanowczo 

doradca. 

-Tylko jak my go zrobimy? – zapytał król. 

-Proszę się nie martwić! Znamy doskonałego konstruktora, zowie się 

Klapaucjusz5, mieszka na złączu SATA6. 

Po tej rozmowie król odbył wraz z doradcami i strażnikami podróż, której celem 

był dom wynalazcy. Szli długo, minęli wiele terabajtów i byli wykończeni. 

Po drodze napotkali liczne trolle7, które sprawiły, że niepotrzebnie zbaczali 

z trasy. Po drodze napadły ich też lagi8, jeden z nich, najprawdopodobniej 

przywódca, tak spowolnił pewnego strażnika, że do dziś błąka się po dysku 

w zwolnionym tempie. Kiedy wreszcie dotarli do złącza, okazało się, 

że to wszystko trwało tylko jeden dzień. Gdy zapukali do drzwi Klapaucjusza 

usłyszeli głos: 

-Kto tam? 

-Król Arcyprocesor wraz z służbą! 

-Proszę nie żartować, odejść i nigdy nie wracać! 

-Z rozkazu wielkiego króla Arcyprocesora żądam, aby nas wpuścić – powiedział 

jeden ze strażników. 

 
4 Zera i jedynki tworzą dwójkowy/binarny system liczbowy stosowany w sterowaniu/programowaniu m.in. w elektronice cyfrowej. 
5 Klapaucjusz – wielki konstruktor i twórca wielu maszyn. Jeden z bohaterów „Bajki robotów” Stanisława Lema. 
6 Jest to magistrala łącząca układy obliczeniowe komputera z nośnikami pamięci masowej. 
7 Trolle internetowi zalewają sieć masą niepotrzebnych i fałszywych informacji, żeby zdezorientować użytkowników. 
8 Lag, czyli opóźnienie, które może wynikać z błędów lub fałszywych obliczeń oprogramowania komputerowego. 
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Kiedy konstruktor otworzył drzwi bardzo się zdziwił, gdy zobaczył prawdziwego 

króla. Prędko uklęknął i spytał: 

-Czegoż król szuka w mych skromnych progach? 

-Ciebie, Klapaucjuszu. Mam zlecenie, jeżeli je wykonasz, to cię sowicie 

wynagrodzę! 

-To będzie dla mnie zaszczyt służyć panu! Więc jakie jest to zlecenie? 

-Masz skonstruować dla mnie Cybermiecz, z tych oto cyfr – powiedział poważnie 

władca, wręczając mu duży wór z zerami i jedynkami. 

-Dobrze, ile mam czasu? 

-Najlepiej do jutra! - odrzekł i zanim Klapaucjusz zdążył się odezwać wyszedł 

z jego domu, wsiadł na konia i popędził do pałacu. Okazało się, że droga 

powrotna trwała o wiele krócej, ponieważ król wiedział już, gdzie czają się lagi 

i znał najkrótsze ścieżki. Następnego dnia, kiedy konstruktor polerował gotową 

broń, do jego domu wszedł król i zapytał: 

-Masz już dla mnie miecz? – na co Klapaucjusz odparł: 

-Tak o panie! Mam nadzieję, że będzie dla ciebie 

odpowiedni i nie zawiedzie! – po czym przekazał 

go  władcy. Był piękny, lśniący i zielony, jakby był zrobiony 

z tysięcy małych szmaragdów.  

-Jak mówiłem, dostaniesz nagrodę! Od teraz będziesz 

zarządzał wszystkimi złączami w naszym królestwie, 

oczywiście, jeżeli miecz będzie dobrze pełnił swą funkcję, 

wybuduję ci pałac! 
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-Dziękuję panie! Jeszcze nie powiedziałem paru rzeczy o Cybermieczu, ponieważ 

jest on zaklęty, to znaczy specjalnie zaprogramowany. Za każdym dziesiątym 

uderzeniem, miecz odda taką energię, że może ona przeciąć wszystko! 

- Coś jeszcze? 

-Tak. Kolejny dodatek, jest taki, że kształt miecza dopasuje się do każdej sytuacji 

i że tylko w pańskiej ręce działa. 

- Dziękuję. To, coś mi powiedział spełnia me oczekiwania! – król udał się 

w kierunku drzwi, obrócił się i dodał – Miło się z panem robiło interesy! 

Kiedy Arcyprocesor dotarł do pałacu okazało się, że poddani już stoją 

przed siedzibą władcy i próbują staranować bramę „Monokryształu”. 

Król wiedział, czego się spodziewać. Dla dobra państwa musiał pozbyć się 

sprawcy spisku. Wymknął się niespostrzeżenie ze swojej siedziby w przebraniu, 

znalazł Malwara i wyciągnął miecz. Niestety wróg się tego spodziewał 

i w ostatniej chwili zrobił unik. Buntownicy przybyli mu na pomoc, ale wróg 

warknął: 

- Nie wtrącajcie się! Chcę sam to załatwić! 

Wyciągnął miecz i stanął do walki. Zaczęli 

się gonić, krzyczeć i wymachiwać bronią. 

Malware zadał pierwszy, niezbyt celny, 

ale bolesny cios. Król też uderzył przeciwnika, 

bo Malware za późno zareagował, zdołał 

powalić złoczyńcę, ale bandyta wstał i znów był 

gotowy do walki. Ze złością pobiegł w stronę 

króla, lecz on uskoczył i podłożył mu nogę, 

co go jeszcze bardziej rozwścieczyło. Krzyknął 

więc:  

-Jak śmiesz stawiać mi czoła? 
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Arcyprocesor w milczeniu uderzył złoczyńcę trzy razy, lecz kiedy zamierzył się 

po raz czwarty, Malware pociągnął go za nogę i przewrócił, a następnie przeciął 

mu kable VGA i HDMI9. Król z trudem się podniósł, lecz trafił napastnika najpierw 

w jedną, potem w drugą nogę, w prawe ramię, a następnie odciął mu lewą rękę. 

„Zostały jeszcze dwa ciosy!” – pomyślał i uniósł broń ku górze. W ostatniej chwili 

Malware się przesunął, kopnął króla i go przytrzymał, wziął mu Cybermiecz 

i spróbował uderzyć nim króla, ale nagle miecz się zmniejszył do wielkości szpilki, 

ponieważ działał tylko w ręku swojego właściciela. Zdezorientowany Malware 

puścił miecz. Odzyskawszy go władca, dźgnął nim w brzuch przeciwnika 

i po raz dziesiąty uderzył wroga. Miecz rozpołowił zdrajcę, a jego poddani 

obudzili się z hipnozy.  

Król zbudował pałac dla Klapaucjusza i się z nim 

zaprzyjaźnił. Kiedy poddani zrozumieli, co się stało 

wygnali Black Hata, jak najdalej mogli. Do dziś błąka się 

po kresach królestwa i w rozpaczy szuka domu. 

A w Cybergorii Arcyprocesor wciąż rządzi szczęśliwym 

państwem. 
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9 Łączą kartę graficzną komputera z monitorem lub projektorem. 
10 Słowo „Koniec” zapisane kodem binarnym. 


